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De IJslandse zanger Asgeir is een van de artiesten die momenteel op mijn playlist 

staan, met het prachtige album "In The Silence", te laat ontdekt om in mijn jaarlijstje 
op te nemen, vandaar deze speciale vermelding. De oorspronkelijke teksten werden 
speciaal voor de internationale markt in het Engels vertaald door de Amerikaanse 
zanger John Grant. Diens album "Pale Green Ghosts" krijgt van mij terecht een 
herkansing. Over de Italiaanse film "La Grande Bellezza" verschillen de meningen 
nogal. Of het echt de beste film van 2013 was? Schitterende beelden, prachtige muziek, 
zeker. Maar het ontbreekt het verhaal aan ontroering, is een veelgehoorde klacht. De 
klassieke muziek op de eerste CD van de soundtrack is echter weergaloos. 




Playlist








Asgeir - In The Silence
John Grant - Pale Green Ghosts

La Grande Bellezza (soundtrack CD1)

Verder de moeite waard... De continuous mix van de Late Night Tales van Bonobo 
met soul, jazz, classical, pop, funk en leftfield,

de uitgebreide versie van Kurt Vile's meest recente album,
de debuut EP van de Nigeriaans-Engelse zanger Benjamin Clementine,

een sterke albumtrack van het jazzkwartet Kairos 4tet 
en de nieuwe single van London Grammar


Late Night Tales: Bonobo

Kurt Vile - Deluxe Daze (Post Haze)
Benjamin Clementine - Cornerstone (EP)

Kairos 4tet - Home To You (feat. Marc O'Reilly)

London Grammar - Strong  



2013
Nog één keer terugblikken op het afgelopen jaar... met mijn 10 favoriete albums.

Stromae - Racine Carrée

Prefab Sprout - Crimson/Red

Joseph Arthur – The Ballad Of Boogie Christ Acts 1 & 2

The Idan Raichel Project – Quarter To Six

India.Arie – SongVersation

Kobo Town – Jumbie In The Jukebox

Phosphorescent - Muchacho

Roy Harper - Man & Myth

Teho Teardo & Blixa Bargeld – Still Smiling

Public Service Broadcasting - Inform-Educate-Entertain

Voor wie het een en ander nog zou willen kijken en beluisteren, 
staan er op de volgende pagina nog wat links. 

Tot een volgende keer!




Links
www.youtube.com/watch?v=CAMWdvo71lsi   (Stromae)

www.youtube.com/watch?v=7DVE9Hxk2pA   (Prefab Sprout)
www.youtube.com/watch?v=GjCacxRFnfo   (Joseph Arthur)
www.youtube.com/watch?v=mkMQg6l81mI   (Idan Raichel)

www.youtube.com/watch?v=tuKvUKSFDq0   (India.Arie)
www.youtube.com/watch?v=ZthZSXe5v4k   (Kobo Town)

www.youtube.com/watch?v=jULlldN64f4   (Phosphorescent)
www.youtube.com/watch?v=INVei_1Wu7Y   (Roy Harper)

www.youtube.com/watch?feature=c4-feed-u&v=nXzcBpIGKas   (Teho Teardo & Blixa Bargeld)
www.youtube.com/watch?v=_u4Md_aXVJE   (Public Service Broadcasting)


 www.youtube.com/watch?v=gZd-L1-Hi-4   (Asgeir)

www.youtube.com/watch?v=ekFWPsXXcg0&feature=c4-feed-u   (John Grant)
www.youtube.com/watch?v=KAmHqTe8OqY   (La Grande Bellezza)

www.youtube.com/watch?v=NuGjcS9EY-c   (Late Night Tales: Bonobo)
www.youtube.com/watch?v=bd0K76H7sU8   (Kurt Vile)

www.youtube.com/watch?v=7Dc5BQ31iLw   (Benjamin Clementine)
www.youtube.com/watch?v=1O_TE7JlvAI   (Kairos 4tet)

www.youtube.com/watch?v=6drfp_3823I   (London Grammar)


